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 רן ישפה שם מלא:

  ran@yashfe.com דוא"ל:

 הפקולטה לחינוך פקולטה:

 שימוש בסמארטפון ככלי ללמידה דרך יצירת סיפורי וידיאו שם הפעילות:

 15 משך הפעילות:

 פנים, באמצעות מכשירים ניידים-אל-בשיעור פנים סוג הפעילות המתוקשבת: 

שם הקורס שבמסגרתו היא 
 בוצעה:

 תקשורת מקדמת

 תשע"ה, תשע"ו שנה"ל:

 ב' סמסטר:

הרעיון/המטרות/העקרונות 
של הפעילות בהיבט 

התקשוב ואת תרומת 
 :התקשוב לפדגוגיה

שבו ניתן לרתום את הסמארטפון, טכנולוגיה דומיננטית הנמצאת כיום במהאופן 

בידי כל תלמיד, לעבודה חינוכית חברתית מקדמת עבור תלמידים על ידי עירובם 

בתהליך הלמידה, ונלמד כיצד ניתן לנהל שיח חלופות עם תלמידים סביב בעיות 

משל קשיים וקשיים שונים בהם נתקלים מורים במהלך עבודתם עם תלמידים )ל

בהבנת הנלמד, חוסר שיתוף פעולה וכו'(, באמצעות שאילת שתי שאלות מרכזיות 

על היצירות שלהם: "למה?" ו"למה דווקא". ונראה כיצד תהליך זה יכול להפוך הן 

את בני הנוער והן את קהל המורים מאנשים פסיביים בעולמם לאנשים אקטיביים, 

 אשר מבינים את כוחם לנתב את חייהם.

התנסות ביצירת סצנות מהחיים באמצעות הסמארטפון וניתוח שלהם בגישת  :הפעילות ומהלכה תיאור

 "תקשורת מקדמת"

הייחודיות של הפעילות 
המתוקשבות בקורס, 

ויתרונותיה הרציונל שעמד 
להעשרת ההוראה 

 :והלמידה

במהלך הקורס הסטודנטים לומדים להפיק באמצעות הסמארטפון "סיפורי וידיאו" 

מתוך חייהם, המאפשרים להם להתבונן בעצמם, בבחירות ובמציאות שלהם. 

וג עם המרצה במטרה לחשוב בעקבות ה"סצנות" שמייצרים, הם מקיימים דיאל

על אלטרנטיבות נוספות להתמודדות ולצלמן. ההתנסות בצילום החלופות והדיון 

המתמשך מאפשרים למשתתפים לגלות את יכולות הבחירה וההזדמנויות 

להתפתחות והופכים את תהליך הלמידה לייחודי ומהנה. שיטת ההוראה משלבת 

צרים ובסרטים, משחקים ועוד( וכן הוראה מעשית )יציאה לצילומים, צפייה בתו

 שיח ודיונים סביב התוצרים ותיאוריות מהתחום. 

 משובי סטודנטים על הקורס בתשע"ה:תוך מציטוטים להלן 

פיתח לי את החשיבה המעשית, נתן לי פרספקטיבות אחרות לקחת את ההוראה 

שלי, הקורס נתן לי כלי שהרבה מורים מפחדים להשתמש בו וזה הטלפון, הוא 

יך אפשר לנצל את המדיה לרשותנו ולעבוד עם קבוצות, יש לי כבר הסביר לנו א

 כמה רעיונות לשיעורים פרטניים וגם במליאה.

השיעור תרם לי רבות לראות את הילד יותר מאשר את עצמי ואיך אני יכולה 

 להעביר לתלמידים ערכים באמצעות המדיה ועדיין ללמד אותם את תוכן השיעור.

 

mailto:ran@yashfe.com
mailto:ran@yashfe.com

